
Referat :Bestyrelsesmøde afholdt hos Susanne Smidt den 26.jan.2014. 

Afbud fra Julie Duus og Solvej Lemming. 

Referant: Lillian Môrch. 

Dagsorden: 

      1.   Fastlæggelse af generalforsamling (herunder bestyrelsens evt. forslag til vedtægtsændringer GF). 

Dato 29/3-2014 kl. 13:00  - ændret til 22/3-2014 (27/3-14) pga. Revsø ikke var ledig 29/3-2014. 

Sted: Revsø og omegnsrideklub ved Lars Dau. 

Lars Dau vil lave en opvisning med sine haflingere k. 12:00. 

 

Vedtægtsændringesforslag fra bestyrelsen: 

§2 stk. 3 

100% renavl specificeres – Foreningen anderkender kun 100 % rent avlede haflingere – ændres til 

foreningen anderkender kun haflingere med dokumenteret 100% ren avl gennem 6 generationer. 

 §16 samme som ovenfor. 

§4 stk. 4 Kontingentet ..... Der indbetales senest 1 februar eller senest en måned efter indmeldelse - 

ændres til Der indbetales senest 1 februar. 

§6 stk.1 samme som ovenfor. 

§22 stk. 4 tilføjes kopi af ejercertifikat skal indsendes sammen med anmeldelsesskemaet. 

§25 sidste linie - Den sidst opnåede kåring vil til enhver tid være den gældende - slettes.  

På valg 2014 – Helge – Solvej – Susanne (da hun er indtrådt istedet for Pernille). Helge, Susanne og 

Solvej modtager genvalg. 

Svend udtræder af bestyrelsen så vi skal have valgt et bestyrelsesmedlem mere. 

Valg af de to suppleanter. 

Valg af revisor. 

Valg af revisor suppleant. 

 



2. Kåring 2014. 

Pga. De sidste års lille tilgang af heste der stilles til kåring, er det nødvendigt aht. Økonomien at 

afholde kåring i samarbejde med andre og da samarbejdet med HS er fuldt tilfredsstillende er det 

besluttet at vi igen afholder Haflinger 2014 sammen. Dette betyder dog at vi er nødt til at afvige fra det 

i vedtægterne beskrevne sted for afholdes af kåring ”et centralt sted i Danmark” må der afviges fra i år. 

Sted : Lerbæk ved Frederikshavn. 

Tid: 25/26/27 august 2014. 

Dommere : Botte og ? (NP kontakter WHSZ for at finde den anden). 

 

3. Økonomi 

Kassebeholdningen er dd 63444,85 kr. 

 

4. Butik 

Ønskes fortsat afviklet så nyt koncept kan indføres. Eksisternde varelager, søges solgt samt der 

udstedes gavekort som skal bruges til præmier til skuer. 

Butikken overførses til Susanne Smidt. Varelager opgøres og overdrages rent fysisk ifb. Med med 

generalforsamlingen. 

 

5. Hjemmsiden 

Kontingent for 2014 skal ske inden 1/2-2014 skal på forsiden. (link til kontingentsatser og kontonr). 

Div. Smårettelser er fremsendt til Julie. 

Der skal findes en løsning på vedligeholdelsesproblemerne, Jesper Smidt har tilbudt hjælp til 

vedligeholdelse. 

Mulighed for skift af webhotel skal undersøges i efterår 2014, så evt. opsigelse kan ske til 

opsigelsesfrist. 

      Ønske for skift ligger i ønske om en mere driftsikker løsning, letter vedligehold, mulighed for 

mailadresser tilknyttet HAD, samt arkivering på server og gerne billigere end nuværende løsning. 

 



6. Funktionsbeskrivelser 

Funktionsbeskrivelsesforslag blev fremlagt og revideret. Se vedlagte. 

 

7. Facebook 

Helge påpegede, at der tidligere var vedtaget at HAD ikke skal have et forum, og da facebook siden 

fremstår som et forum, kan det fejlagtigt tolkes som værende HAD’s officelle ansigt udadtil. Da vi ikke 

ønsker, der kan opstå tvivl om hvorvidt det er HAD’s holdninger der fremgår af siden, besluttedes det 

at omdøbe gruppen til Haflinger Avlsforeningen Danmarks venner, sam det klart skal fremgå at den 

ikke repræsenter HAD. 

Julie retter gruppens navn og ændrer linket på HADs hjemmeside. 

 

8. Div. Orienteringer Videncenteret, WHZSV, mv. 

HPT ønsker ikke at anderkende den den danske materialprøve for hingsten Alban.  

HAD anderkender forsat Alban som EU hingst, da han har aflagt den af HAD krævede materialprøve. 

Referater fra LU møder rundsendes fra NP til BS. (De ligger iøvrigt på LU's hjemmeside). 

LU har oplyst at avlsforeninger nu ligestilles med Dansk Rideforbund. 

 

9. Div. 

Ikke noget til dette punkt. 

 

      . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


